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CONTRATO ADMINSITRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2021 

 

LOCATÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
PRAÇA MANOEL ROMUALDO DE LIMA, Nº 221, BAIRRO CENTRO 

ARAPONGA/MG CEP: 36594-000 
TEL (0XX31) 3894-1100 - CNPJ: 18.132.167/0001-71 
 

LOCADOR 

Razão Social: JOSE ANTONIO NASCIMENTO RIBAS 
Logradouro: SITIO JABUTICABA, ZONA RURAL 
Cidade: ARAPONGA/MG, CEP: 36.594-000 
CNPJ/CPF: 329.839.996-53  
TEL.: (31) 998144876 
 

Pelo presente instrumento de Contrato de Locação, nos termos do Processo 
Licitatório nº 001/2021, Pregão Presencial nº 001/2021, regido em todos os 
seus termos pela Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações 
posteriores, bem como pela Lei 10.520/2002, de um lado como LOCADOR o 
Sr(a) Jose Antônio Nascimento Ribas, brasileiro, casado, MG 21.646.153, CPF: 
329.839.996-53 e de outro lado como LOCATÁRIO a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAPONGA/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.132.167/0001-71, com sede 
na Praça Manoel Romualdo de Lima, nº 221, Bairro Centro, na cidade de 

Araponga/MG, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz 
Henrique Macedo Teixeira, brasileiro, residente e domiciliado em 

Araponga/MG, portador da Carteira de Identidade n.º MG 14936550, e do 
CPF n.º.077.267.376-46, têm entre si justos e contratados por este e na melhor 

forma de direito, a presente locação mediante as cláusulas e condições 
discriminadas que voluntariamente aceitam: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
O LOCADOR, legítimo proprietário do imóvel com características igual ou 
superior ao item 01 do anexo I do Edital, imóvel este situado na Rua São 
Sebastião, nº 60, Centro, Araponga/MG. 
 

ANEXO I 
 
Do Valor: 
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Dá-se ao presente contrato de locação o valor mensal de R$ 550,00(quinhentos 
e cinquenta reais) e valor total de R$ 6.600,00(seis mil e seiscentos reais) 
referente ao período de 12 (doze) meses. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PERÍODO DE 
LOCAÇÃO 

P. UNITÁRIO 
MENSAL 

P. TOTAL 

01 

Locação de imóvel com espaço 

físico único com área total 

mínima de 80 M², que possua 
em seu interior ao menos 01 

banheiro. O imóvel deverá 

possuir acessibilidade plena, 

pavimento térreo e que esteja a 

uma distância não superior à 

500 metros da Escola Estadual 
Cônego José Ermelindo de 

Souza. (Imóvel para uso da 

Secretaria Municipal de 

Educação). O imóvel deverá 

possuir hidrômetro e medidor 
de energia individual). 

LOCAÇÃO 01 IMÓVEL 12MESES R$ 550,00 R$ 6.600,00 

VALOR TOTAL DO PARTICIPANTE JOSE ANTONIO NASCIMENTO RIBAS                                                                                     R$ 6.600,00 

 
Caso haja prorrogação do contrato, o mesmo será REAJUSTADO ANUALMENTE 
pelo índice IGP-M/FGV, que deverão ser pagos mensalmente pela tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Araponga/MG, até o 10º dia útil do mês subsequente 
ao período de 30 dias.  
 
Parágrafo Primeiro: Caso haja atraso no pagamento do aluguel, encargos ou 
outras responsabilidades assumidas pelo presente contrato, ficará sujeito ao 
pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o aluguel em atraso e juros 
de mora a base de 12% ao ano.  
§ 2º - Caso haja prorrogação do contrato, ficará o valor do aluguel corrigido 
automaticamente com base no IGPM/FGV, ou na sua falta, pelo índice de preços 
divulgado por órgão oficial em 31 de dezembro de cada ano.  
Parágrafo Segundo: Se em virtude de lei subsequente, ou outro instrumento 
legal correspondente, vier a ser admitida a correção ou modificação do valor do 
aluguel em periodicidade inferior à prevista na cláusula acima, inclusive 
correção mensal concordam as partes, desde já, em caráter irrevogável e 
irretratável, que a correção dos alugueres e o seu indexador passarão 
automaticamente a serem feitos no menor prazo permitido pelo eventual 
instrumento legal publicado, sendo imediatamente adotada nos termos da lei.  
 

Parágrafo Terceiro: Fica a cargo da LOCATÁRIA o pagamento de taxas de água 

e luz, que venha a consumir a partir da data da efetivação deste Contrato, 

despesas decorrentes de lei e respectivas majorações. No ato de assinatura do 

presente contrato serão levantados quaisquer débitos de cunho fiscal por 

parte do locador para com o município de Araponga, ficando este, 
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autorizado a realizar o confisco do valor da locação até o limite legal 

para o adimplemento do valor devido pelo locador. 

 

Parágrafo Quarto: O prazo da locação é de 12 meses, iniciando-se em 
03/02/2021 e finalizando-se em 03/02/2022. Todavia, o presente contrato 
poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses, 
nos termos da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações), mediante Termo 
Aditivo. 
 
Parágrafo Quinto: ao final do prazo do contrato ou do Termo Aditivo, ficará a 

LOCATÁRIA obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, livre de 
pessoas e coisas, no estado em que o recebeu, independentemente de qualquer 
aviso, notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais. A eventual 
prorrogação tácita, expressa ou legal da locação, abrangerá todas as cláusulas, 
obrigações e responsabilidades neste contrato.  
 
§ Único - Fica expresso e convencionado entre as partes, que em caso de 
eventual rescisão, quer judicial ou extrajudicial, desocupação voluntária ou 
outra forma qualquer, a entrega das chaves sempre se fará contra RECIBO DE 
ENTREGA DE CHAVES. A parte que não tiver mais interesse na presente 
locação deverá comunicar formalmente à outra parte com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias mediante Aviso de Recebimento. 
 
CLÁUSUA SEGUNDA 
 

A LOCATÁRIA destina o imóvel ora locado exclusivamente para fim de Instalação 
e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Parágrafo Primeiro: A LOCATÁRIA, declara que recebe neste ato as 
dependências do imóvel locado em perfeitas condições, com suas instalações, 
aparelhos sanitários e elétricos, trincos, fechaduras, portas, janelas, vidros e 
demais pertences, como torneiras, pias e acessórios, e assim como o recebe, 
deverá restituí-lo quando finda ou rescindida a locação, inclusive com pintura, 
aplicando material de primeira qualidade, na mesma cor, sem furos, colas, 
sujeiras ou manchas. Os defeitos de funcionamento de aparelhos e instalações, 
por falta de ligação de água, luz, e eventual telefone que não tenham sido 
constatados nesta vistoria, assim como quaisquer porventura existentes, 
deverão ser comunicados ao LOCADOR, por escrito, no prazo máximo de 10 
(DEZ) dias, contados da data do recebimento das chaves. A falta dessa 
comunicação importará em reconhecimento da inexistência falha ou defeito. 

 
Parágrafo Único: É facultado ao LOCADOR recusar o recebimento das chaves 
sem que o imóvel esteja em perfeitas condições, como o entregou à LOCATÁRIA 
no início da locação; isto ocorrendo, continuarão por conta da LOCATÁRIA os 
alugueres e demais encargos até a data em que estes restituírem o imóvel nas 
condições que o recebeu, inclusive por todos os encargos previstos na cláusula 
2ª.  
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CLÁUSUNA TERCEIRA: 
 
A LOCATÁRIA obriga-se a:  
a) Manter o imóvel locado com todas as dependências em perfeito estado de 
conservação, higiene e limpeza, bem como a reparar todo e quaisquer estragos; 
b) - Não sublocar, ceder, emprestar, no todo ou em parte, o imóvel locado, nem 
mesmo transferir a terceiro o ramo comercial, ainda que fique em nome da 
LOCATÁRIA, sem consentimento expresso do LOCADOR.  
c) - Cumprir todas as exigências da saúde pública, municipal, estadual, federal 
ou autarquias, sem direito a qualquer indenização do LOCADOR;  
d) - Entregar ao LOCADOR, pelo menos 10 (dez) dias antes do respectivo 
vencimento, todos os avisos de lançamento de impostos e taxas, notificação dos 
poderes públicos que lhe forem entregues, sob pena de ficar responsável pela 
perda de abonos, por multas, juros, correção monetária, custas e quaisquer 
outros acréscimos que porventura venham a ser exigidos do LOCADOR;  
e) - Abrir em seu nome, as contas de água e luz, a partir do recebimento das 
chaves, bem como seu encerramento, sob pena de constituir infração 
contratual. Todos os débitos de luz, água ou telefone anteriores ao período da 
locação, deverão ser entregues ao LOCADOR, ficando este encarregado por seu 
pagamento;  
f) - Não modificar a estrutura ou divisões do imóvel, bem como fazer quaisquer 
reformas, acessões, melhorias ou modificações, sem prévio consentimento por 
escrito do LOCADOR, sob pena de rescisão e multa contratual, além de exigir a 
reposição das coisas no estado anterior; inclusive para evitar danos ao imóvel, 
sendo vedado usar pregos em paredes, forros, portas, janelas ou batentes, fazer 
divisões de madeira ou qualquer outro material, bem como dependurar 
armários, instalar antenas sobre o telhado e colocar placas ou tabuletas, 
internas ou na fachada sem o prévio consentimento do Locador. 
g) - Fica expressamente autorizadopelo LOCADOR, a adaptação do imóvel para 
o êxito de funcionamento da Repartição ou da instalação da confecção, podendo 
fazer repartições internas, instalações elétricas adequadas, para melhor 
adequação às finalidades retro mencionadas. 
h) - Facultar ao LOCADOR, quando este julgar conveniente, examinar ou 
vistoriar o imóvel locado, pessoalmente ou por prepostos autorizados. No caso 
do imóvel ser colocado a venda, permitir que os interessados devidamente 
autorizados pelo LOCADOR ou seu Representante Legal, o visitem;  
i) - Entregar mensalmente o comprovante de recolhimento do Imposto de Renda 
Retido na Fonte, quando for o caso;  
j) - Apresentar quando finda ou rescindida a locação, os comprovantes dos 
pagamentos das contas finais de luz e consumo de água, bem como os três 
últimos recibos quitados;  
k) - Cumprir o formal compromisso de trinta (30) dias antes de desocupar o 
imóvel, solicitar, por escrito, do LOCADOR ou seu representante Legal, que 
efetue uma vistoria no mesmo, a fim de ficar constatado o estado de conservação 
do referido imóvel. No caso de assim não proceder, ficará a LOCATÁRIA sujeito 
ao pagamento da multa contratual.  
 
Parágrafo Primeiro - Todas e quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel pela 
LOCATÁRIA, ficarão por conta da mesma, não tendo a LOCATÁRIA o direito a 
qualquer indenização ou retenção por benfeitorias realizadas.  
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Parágrafo Segundo - Os contratantes se obrigam mutuamente a respeitar o 
presente contrato, ficando a parte infratora sujeita ao pagamento da multa 
contratual equivalente a um (1) mês de aluguel da ocasião da infração, seja qual 
for o prazo decorrido.  
 
Parágrafo Único - A multa ora prevista será devida em qualquer época, 
independentemente da data da ocorrência da infração ou constatação da 
mesma, e será cobrada através do processo de execução de título extrajudicial.  
 
CLÁUSULA QUARTA:  
O presente contrato considerar-se-á rescindido, independentemente de 
qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  
a) - desapropriação; e 
b) - incêndio ou desabamento, força maior ou casos fortuitos que impeçam o 
uso normal do imóvel. 
c) - Pelo presente instrumento particular de locação, fica expresso e 
convencionado que em caso de eventual alienação ou venda do imóvel ora 
locado, o comprador ou novo adquirente se obriga a respeitar o presente em 
todos os seus termos e condições durante a locação. 
 
Parágrafo Primeiro - Pelo presente instrumento, as partes, LOCADOR e 
LOCATÁRIA, declaram expressamente, neste ato, a intenção e a livre vontade 
de contratar mediante as cláusulas e condições retro convencionadas.  
Parágrafo Segundo - Para efeito de Declaração de Imposto de Renda, conforme 
previsto em Legislação específica, os valores dos alugueres pagos pela 
LOCATÁRIA deverão ser declarados pagos ao LOCADOR do imóvel locado. 
 
Inciso I - Nos procedimentos judiciais, resultantes do presente contrato, as 
citações, intimações, e demais dirigidas a LOCATÁRIA, far-se-á mediante 
correspondência, com A.R. 
 
Inciso II - A LOCATÁRIA responsabiliza-se civil e criminalmente pela 
legitimidade das assinaturas constantes no presente contrato de locação.  
 
Parágrafo segundo - Para suprir as despesas do presente Contrato, serão 
oneradas verbas das seguintes dotações orçamentárias, suplementadas se 
necessário for sob o n: 02.07.12 122 0042 2.026 - MANUTENCAO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 3390 36 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física – ficha 551. 
  
CLÁUSULA QUINTA: 
 
As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Ervália/MG como 

competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO, 

inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via 

administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem de acordo, as partes firmam O presente CONTRATO em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na 

sede da LOCATÁRIA, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93. 

 

Araponga/MG, 03 de fevereiro de 2021. 

 

_______________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
LOCATÁRIA 
 

________________________________________________ 

JOSE ANTÔNIO NASCIMENTO RIBAS 
CPF: 329.839.996-53 
LOCADOR 
 

 

TESTEMUNHAS  _________________________________________________ 

   NOME: 

   CPF: 

   _________________________________________________ 

   NOME: 

   CPF: 

 

 


